
 
Til medlemmerne af     Vålse, den 8. februar 2022 

Vålse Vandværk 

Herved indkaldes til Ekstraordinær og Ordinær generalforsamling i Vålse Vandværk, som afholdes på  

Vålses gamle skole  

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 7. marts 2022 kl. 19:00 med følgende dagsorden 

1. Valg af stemmetællere og dirigent samt referent 

2. Forelæggelse og godkendelse af nye vedtægter for Vålse Vandværk, hvor det ønskes at overgå til 

andelsselskab med begrænset ansvar. Vålse Vandværk A.M.B.A. 

De nye vedtægter erstatter vandværket vedtægter fra 1935, hvor det dengang hed love for VV. 

Såfremt der ikke møder ½ delen af vore medlemmer op, skal de forlægges og godkendes på en ny 

generalforsamling, hvor der ikke er krav til at ½ delen af medlemmerne møder op.  

3. Eventuelt  

Bestyrelsen i Vålse Vandværk ønsker af ændre andelsselskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar 

A.M.B.A., således at vandværkets ejere kun hæfter for den indskudte kapital svarende til det anlægsbidrag, 

som blev betalt i forbindelse med, at ejendommen blev tilsluttet til vandforsyningen.  

Vedtægtsændringerne kan kun foretages, hvis ½ delen af medlemmerne er mødt og mindst ¾ stemmer for 

forslaget. Derfor forelægges vedtægtsændringerne igen på en ordinær generalforsamling, hvor ¾ af de 

fremmødte skal stemme for forslaget. Vandværkets nuværende ”love” fra 1935 beskriver at lovændringer 

kun kan finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvorfor vi ser os nødsaget til at starte med en 

ekstraordinær. 

Udkast til de nye vedtægter vedlægges, de gamle kan ses på www.vaalsevandvaerk.dk. 

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 21. marts 2022 kl. 19:00 med følgende dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse 

4. Budget for 2022 forelægges sammen med investeringsplan til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Endelig godkendelse af nye vedtægter som blev forelagt til godkendelse på den ekstraordinære 

generalforsamling mandag den 7. marts  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 

Kaj Lyngby Nielsen, Jens Frederiksen og Preben Rasmussen er på valg til bestyrelsen 

 (modtager genvalg) 

som suppleant er Vagn Rasmussen på valg (modtager genvalg) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Ole Sommer er på valg som revisor (modtager genvalg) og suppleant Peter Olofson er på valg 

(modtager genvalg) 

8. Eventuelt  

Regnskab og 2021 og Budget 2022 kan ses på vandværkets hjemmeside www.vaalsevandvaerk.dk 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Vålse Vandværk 

http://www.vaalsevandvaerk.dk/
http://www.vaalsevandvaerk.dk/

